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Onderhoud en verwijdering van uitstaande trapliften

Collegevoorstel
Inleiding
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning verstrekt de gemeente trapliften.
Samen met de gemeenten Haaren, Boxmeer, Bernheze, Maasdonk, Oss, Uden, Veghel, Vught, SintOedenrode, Sint-Michielsgestel, Schijndel en Sint Antonis zijn we medio 2012 gestart met de
voorbereidingen op een gezamenlijke Europese aanbesteding van trapliften. Daarnaast was de intentie om
voor het onderhoud van het uitstaande bestand trapliften gezamenlijk een nieuwe overeenkomst af te sluiten
met de leveranciers.
Dit voorstel gaat over de verplichte servicedienstverlening van de uitstaande trapliften. Dus over trapliften die
gekocht zijn/worden vóór 1 juli 2013.
Op dit moment zijn er 210 trapliften van de leverancier Otto Ooms geplaatst binnen de gemeente Heusden.
Deze zijn gekocht door de gemeente. Voor de servicedienstverlening (onderhoud, reparatie en innames)
heeft de gemeente per traplift een contract afgesloten met Otto Ooms. De gemeente betaalt jaarlijks een
bedrag voor het onderhoud en reparaties worden apart gefactureerd.
De trapliftenleveranciers werken met gepatenteerde onderdelen en gereedschappen. Hierdoor is het niet
mogelijk dat één partij alle trapliften van alle merken kan onderhouden. Daarnaast hebben alle marktpartijen
zelf aangegeven dat zij de trapliften van concurrenten niet kunnen onderhouden. Een en ander is vastgelegd
in de uitgangspuntennotitie in relatie tot de Europese aanbesteding. Daarom is het toegestaan om over de
servicedienstverlening in overleg te treden met de leveranciers.
Dit heeft geleid tot een nieuwe overeenkomst.
Feitelijke informatie
Met de leverancier die trapliften heeft geleverd worden eenduidige afspraken gemaakt over het all-in
onderhoud en demonteren van trapliften. Deze afspraken komen overeen met de servicedienstverlening
zoals die is opgenomen in de offerteaanvraag (het nieuwe contract vanaf 1 juli 2013).
-

-

-

-

Eenduidige overeenkomst.
De onderhoudsafspraken en overeenkomsten over het onderhoud en demontage van trapliften
worden ondergebracht in één eenduidige overeenkomst ontdaan van onnodige administratieve
zaken.
Eén prijs.
Met de nieuwe overeenkomst hebben we een all-in overeenkomst met een all-in prijs waarbij alle
kostencomponenten zijn opgenomen. Dit in tegenstelling tot de huidige overeenkomsten waar nog
ruimte in zit. Nu krijgen we facturen voor onderhoud en aparte facturen voor reparaties.
We voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
Met de nieuwe overeenkomst voldoen we aan de geldende wet- en regelgeving volgens de van
toepassing zijnde normeringen. In de huidige overeenkomst wordt het onderhoud niet altijd jaarlijks
uitgevoerd.
Onderhoudsafspraken zijn gekoppeld aan de levensduur van de traplift.
Verwijderen zonder extra kosten.
In de huidige overeenkomst zijn geen afspraken gemaakt over het verwijderen van trapliften. De
leveranciers brengen hier kosten voor in rekening bij de gemeente. Het verwijderen van trapliften zal
volgens de nieuwe overeenkomst in de prijs zijn inbegrepen.
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Inspanningsverplichting inzet trapliften in depot en terugkoop
In deze overeenkomst is een inspanningsverplichting opgenomen voor het herplaatsen van de
trapliften in depot voor 1 juli 2013. Trapliften die op 1 juli 2013 nog in depot staan worden door de
leverancier teruggekocht. Het betreft op dit moment enkele trapliften. Door deze
inspanningsverplichting kan het aantal trapliften in depot per 1 juli 2013 dalen tot nihil. Naar
verwachting zullen de (gunstige) financiële consequenties zeer beperkt zijn.

Afweging
De besparing is voor de gemeente niet erg hoog omdat ingevolge artikel 4.1 onder l van de Wmoverordening voor personen van 55 jaar en ouder de kosten van woonvoorzieningen tot een bedrag van
€ 400,00 niet worden gecompenseerd. Dit betekent in veel gevallen dat de kosten voor rekening van de
cliënt komen (behalve voor personen jonger dan 55 jaar en voor de trapliften die verstrekt zijn voor 1 januari
2011). De cliënt die deze kosten zelf moet betalen heeft hierdoor wel een financieel voordeel.
Daarnaast vervallen de kosten voor het verwijderen van de traplift.
De kostenraming over een periode van vier jaar bedraagt € 168.000,00. Aangezien, zoals hiervoor
aangegeven, er door de trapliftenleveranciers gewerkt wordt met gepatenteerde onderdelen en
gereedschappen, is gekozen voor een enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Er wordt
daarmee afgeweken van het inkoopbeleid.
Inzet van Middelen
De kosten voor de nieuwe onderhoudsovereenkomst met Otto Ooms blijven en komen, zoals voorheen, ten
laste van het budget Wmo woonvoorzieningen. De kosten zullen als gevolg van de afspraken per saldo iets
lager zijn.
Risico's
Er zijn geen risico’s verbonden aan dit voorstel.
Procedure
De nieuwe onderhoudsovereenkomst met Otto Ooms gaat in op 1 juli 2013.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 26 februari 2013
besloten:
in afwijking van het inkoopbeleid voor het all-in onderhoud en demonteren van uitstaande trapliften (gekocht
voor 1 juli 2013) een overeenkomst aan te gaan met de firma Otto Ooms BV.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven
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